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Abstract: The authors consider the social duties of 
a museum institution. They describe the process of the 
Museum of Art in Łódź implementing a social and artistic 
project entitled The art of crossing borders, which was 

targeted at Chechen refugees living in the centre for re-
fugees in Grotniki near Łódź. Joseph Beuys’s philosophy 
of art serves as the framework for the project’s interpre-
tation.
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Dwoje ludzi. Jedno z nich, choć żyje w Polsce, nie wie, jak 
Polska wygląda. Żyje tutaj, a jednocześnie wciąż jest za gra-
nicą. Marzy o czajniku elektrycznym, o plecaku, czy dresie 
na wf. Drugie z nich odwiedza po raz pierwszy Amerykę i na 
cały pobyt zamyka się na z dzikim kojotem w jednym poko-
ju. Boksuje w obronie demokracji. Przewozi przez Żelazną 
Kurtynę kilkaset dzieł sztuki w drewnianej skrzyni na dachu 
furgonetki. 

Te dwie osoby łączy fakt przekraczania granic. Pierwsza 
z nich to imigrant z Ośrodka dla cudzoziemców w Grotnikach 
pod Łodzią (dalej Ośrodek), który musiał uciekać z ojczyzny, 
niejednokrotnie z całą rodziną. Druga to artysta i aktywista, 

teoretyk sztuki, reformator społeczny i polityczny – Joseph 
Beuys.

Gdzie przebiega granica? Mapa
W sierpniu 1981 r., w środku „karnawału Solidarności”, 
w łódzkim Muzeum Sztuki (MSŁ) zjawił się furgonetką 
Joseph Beuys. Przekazał przywiezioną na jej dachu drew-
nianą skrzynię, zawierającą prawie 300 dzieł – około 1000 
artefaktów. Wizycie, rozpakowywaniu i wielodniowemu 
komentowaniu prac artysta nadał rangę akcji artystycznej 
Polentransport 1981. 
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Wizyta Beuysa, jakkolwiek była zaskoczeniem, nie była 
przypadkowa. Przypadła na jubileusz półwiecza istnienia 
Muzeum Sztuki w Łodzi – jedynego „otwartego” muzeum 
za Żelazną Kurtyną. Włączała się w zakorzenione w biografii 
Beuysa zainteresowanie peryferyjnymi obszarami Europy 
i utopijne marzenie o wspólnocie Eurazji. Wzmacniała 
symbolicznie ruch Solidarności, który ucieleśniał wręcz 
Beuysowskie marzenia o bezpośredniej demokracji. Akcja 
Polentransport 1981 przekraczała granice estetyki, etyki 
i polityki1.

Nie z powodu rocznic Joseph Beuys jest ważny. Po okresie 
krytycznych reinterpretacji jego dokonań w latach 80. i 90., 
po którym popadł w częściowe zapomnienie, analizowane 
przez Beuysa problemy powracają. W swoich działaniach 
proroczo uchwycił współczesne ekonomiczne, społeczne 
i ekologiczne kryzysy w ich wczesnej fazie, podczas gdy dziś 
borykamy się z ich dojrzałymi objawami: z globalnym kryzy-
sem kapitalizmu i ekonomii opartej na długu czy z kwestiami 
ekologicznymi zidentyfikowanymi jako epoka Antropocenu2. 
Jednak działania Beuysa nie tylko stanowią diagnozy, ale jed-
nocześnie podejmują terapię.

 Akcja Polentransport 1981 to zarówno medyczne rozpo-
znanie istnienia granicy między Zachodem i Wschodem, jak 
i próba kuracji. Lekiem jest gest specyficznej ekonomii: eko-
nomii daru. Dar nie wyczerpuje znamion wymiany (np. towa-
rowo-pieniężnej) – brak tu gestu-reakcji. Muzeum otrzymało 
dar, Beuys nie dostał nic w zamian. Można spekulować, że 
być może tym aktem donacji umieścił swoje dzieła w kolek-
cji, która pozwoliła na interpretację jego ouevre w kontek-
ście awangardy, że być może poprawił medialny wizerunek 
kontestatora reguł sztuki – ale były to efekty ubocze. Wszak 
Muzeum Sztuki w Łodzi w 1981 r., w komunistycznej Polsce, 
nie umożliwiało konsumpcji tego symbolicznego zysku3.

Nie są jasne szczegóły formalne wwiezienia daru 
Polentransport 1981 z Republiki Federalnej Niemiec, przez 
dwie granice, do Polski. Niemniej w tamtym czasie przewóz 
towarów i osób przez Żelazną Kurtynę były restrykcyjnie 
ograniczone. Import przez tę szczególną geopolityczną gra-
nicę umożliwiało zapewne przyznanie obiektom, zapakowa-
nym do drewnianej skrzyni, specjalnego prawnego statu-
su dzieła sztuki4. W ten sposób Beuys przemycił do Polski 
„butelkę Coca-Coli”, czyli jedno z multipli5 Bruno Corà-Tee 
(1975). Ale ta pusta butelka po Coca-Coli, napełniona po-
nownie ziołową herbatą, po wyjęciu z drewnianej skrzyni 
w MSŁ zyskiwała symboliczne znaczenie nie jako obiekt sztu-
ki, ale jako towar. Butelka coli nie oddziaływała jako dzieło 
sztuki (w kategoriach prawnych), ale jako dobro konsump-
cyjne, fetyszyzowana z powodu swojej zachodniości jako 
ikona kapitalizmu, zarówno w kontekście polskiej gospo-
darki niedoborów, jak i komunistycznej propagandy, któ-
ra widziała w coli „imperializm w płynie”. Przekształcenie 
butelki Coca-Coli w sztukę pozwoliło Beuysowi przeszmu-
glować ją przez granice Zachodu ze Wschodem. Ale po jej 
przekroczeniu obiekt artystyczny znów stał się istotny jako 
butelka Coca-Coli6.

Ten gest streszcza strategię Beuysa, który redefiniuje poję-
cie sztuki. Sztuka to kapitał  – głosił Beuys, widząc w sztuce 
każdą zdolność twórczą wyrażoną artystycznie, w codziennej 
pracy, w namyśle teoretycznym. Ta sztuka pozbawiona jest 
modernistycznej autonomii i samocelowości, nie naznacza 
twórcy piętnem geniuszu. Każdy jest artystą, uczył Beuys, 

uważając każdego człowieka za rzeźbiarza, który nie tworzy 
pomników z marmuru czy brązu, lecz rzeźby, których kon-
cepcja może być rozszerzona aż po niewidzialny materiał, 
który używany jest przez każdego. Bo sztuka to instrument 
społecznej zmiany, rzeźbienie nowego świata najróżniejszy-
mi sposobami7. 

W 30. rocznicę akcji Polentransport 1981, zamiast mo-
nograficznej okolicznościowej ekspozycji Muzeum Sztuki 
w Łodzi zaproponowało projekt WIKIzeum, rodzaj wystawy 
bez sztuki, która czyniła widzialną ideę rzeźby społecznej 
Beuysa8. Karol Radziszewski – artysta i kurator – zestawił 
w realizacji „Heal the World” przedmioty, nie dzieła sztuki. 
Na ekspozycję złożyły się korodujące ramy łóżek, sterty tale-
rzy i wełnianych koców z noclegowni, butelki wody, z których 
dochód był przeznaczony na wiercenie studni w Sudanie, 
łańcuchy i kalosze wykorzystywane podczas akcji przez ak-
tywistów ekologicznych, pomocowe racje żywnościowe – 
wypożyczone na czas wystawy. Muzeum stało się czasowym 
przystankiem humanitarnego obiegu: po trzech tygodniach 
przedmioty wróciły do potrzebujących9. Bo rzeźba w pojęciu 
Beuysa to przekroczenie granicy Żelaznej Kurtyny z Coca-
Colą ukrytą pod postacią dzieła sztuki. Innym razem to prze-
kroczenie granicy obojętności, nakrycie kocem, napojenie 
wodą ze studni, blokada wycinki puszczy10.

W 2016 r. przypadała 35. rocznica działania Beuysa. Znów 
zależało nam na tym, aby jej obchodów nie sprowadzić wy-
łącznie do symbolicznego upamiętnienia, lecz by wprowa-
dzić gest artysty w ponowny ruch, by podzielić się sztuką 
ponad granicami, w solidarności z tymi, dla których dzisiaj 
przekraczanie granic jest bardzo trudne lub wręcz niemoż-
liwe. Podjęłyśmy dyskusję o tym, dla kogo brama muzeum 
stanowi barierę nie do pokonania, kto udomowił tę publicz-
ną przestrzeń, a na czyjej mapie właściwie ono nie istnieje11. 
Dział Edukacji od wielu lat pracuje z grupami „wykluczonych” 
w dwóch oddziałach MSŁ, zlokalizowanych w dwóch częś-
ciach byłej robotniczej dzielnicy Łodzi – Polesia. Nie stano-
wią już one niedostępnych twierdz awangardy ale stały się 
miejscem, w którym mieszkańcy coraz częściej uczestniczą 
w otwartych akcjach, pokazach, warsztatach, wykładach; ten 
ruch muzeum „wymiany z sąsiadami” cały czas się rozwija.  

Zastanawiałyśmy się dalej, kto w Muzeum Sztuki w Łodzi 
nie pojawia się wcale, choć fizycznie ma możliwość do nas 
się dostać, do kogo informacje o naszej działalności nie do-
cierają i jakie bariery doprowadzają do tej sytuacji. Choć 
wydaje się nam, że przełamałyśmy stereotyp sztuki wysokiej 
i sztuki współczesnej dostępnej jedynie wykształconym eli-
tom, to wciąż statystyczny gość MSŁ jest „biały”, jest przed-
stawicielem jednorodnej formacji kulturowo-cywilizacyjnej. 
Zaryzykujemy nawet stwierdzenie, że więcej różnorodności 
kulturowej prezentują eksponowani artyści i wykładowcy, 
aniżeli publiczność. Ta dysproporcja nie odzwierciedla jed-
nak demograficznej struktury regionu łódzkiego.

Według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi jedynie 1% 
mieszkańców zadeklarowało inny niż Polska kraj urodzenia: 
Niemcy – 24,7%, Ukraina – 14,8%, Wielka Brytania – 10,1% 
(to przede wszystkim dzieci Polaków urodzone w UK) oraz 
Białoruś – 9,7%. Inne niż polskie obywatelstwo zadeklaro-
wali w największej liczbie Ukraińcy – 13,7%, Niemcy – 6,8%, 
obywatele Indii – 5,9 %, Armenii – 5,6%, Rosji – 5,6% i Turcji 
– 5%. Największą zadeklarowaną w woj. łódzkim mniejszość 
etniczną stanowią Romowie – ok. 1200 mieszkańców12. 
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W tym zestawieniu zadziwia całkowita nieobecność mniej-
szości wietnamskiej, nad wyraz widocznej w codziennym ży-
ciu w Łodzi. Nie jest to jednak zjawisko specyficzne dla Łodzi 
– nie sposób ustalić liczby Wietnamczyków w Polsce, cho-
ciaż wiadomo, że są oni najliczniejszą grupą obcokrajowców, 
przekraczającą być może 60 000 osób13. To osoby niedostrze-
galne w przestrzeni publicznej poza lokalami oferującymi 
wariacje na temat kuchni orientalnej; w przeciwieństwie do 
pozostałych mniejszości, pozostają oni niewidoczni w miej-
scach publicznych, w tym w muzeum. 

W przebiegu projektowych diagnoz doszłyśmy do przeko-
nania, że problem stanowi bariera komunikacyjna, przede 
wszystkim językowa. Jeśli w Muzeum Sztuki w Łodzi pojawia-
ją się cudzoziemcy, są to głównie studenci, z definicji świet-
nie zsocjalizowana grupa obcokrajowców w Łodzi, nawet 
jeśli ich pobyt jest jedynie czasowy; sprawnie posługując się 
angielszczyzną i internetem, bez problemu docierają do in-
formacji o wydarzeniach muzealnych. Część z nich, używając 
języka polskiego w stopniu komunikatywnym, czerpie wia-
domości z lokalnej prasy. Mimo to odsetek cudzoziemców 
– poza turystami – odwiedzających Muzeum Sztuki w Łodzi 
wydawał się niepokojąco niski; postanowiliśmy wypraco-
wać kanały komunikacji, pozwalające dotrzeć do mniejszo-
ści narodowych i etnicznych zamieszkujących Łódź i okolice. 
Wydarzeniem inicjującym projekt miał stać się międzyna-
rodowy letni piknik na dziedzińcu ms1 – czyli w przestrzeni 
odpowiedniej na to by ci, którzy jeszcze nas nie odwiedzili, 
poczuli się komfortowo w naszych progach. Ideę Niedzieli 
w Muzeum w latach 1972–1981 wprowadzili w życie kustosz 
Urszula Czartoryska i dyrektor Ryszard Stanisławski otwiera-
jąc muzealny dziedziniec na organizowanie ludycznych wy-
darzeń dla publiczności całego miasta14. Od 2013 r. konty-
nuujemy ten pomysł.

Rocznica gestu Beuysa wydała się najlepszą okazją by do-
trzeć z wiadomością o nim do nowej publiczności. Rozmowy 
z potencjalnymi partnerami, fundacjami, instytucjami, spon-
sorami, tłumaczami ostudziły nasz zapał i kazały przeliczyć 
nasze zamiary podług sił, a zwłaszcza środków. Doszłyśmy do 
wniosku, że skoncentrujemy się na jednej, konkretnej gru-
pie, i że dotrzemy do niej poza granicą muzeum. Bo zanim 
zaprosimy kogoś do nas, sami musimy wyruszyć w podróż. 
Tak powstał projekt Sztuka przekraczania granic.

Jak daleko do granicy? Podróż
W czasie pracy nad projektem Sztuka przekraczania granic 
przez lokalną prasę przesunęła się fala artykułów o Ośrodku 
dla cudzoziemców Orchidea w podłódzkich Grotnikach. 
Właśnie wówczas grupa Łódź Pomaga zorganizowała zbiór-
kę używanych rowerów dla mieszkańców Ośrodka, która 
wzbudziła ogromną radość zwłaszcza wśród najmłodszych. 
Równolegle akcja wywołała również falę populistycznych 
i niewybrednych komentarzy na forach internetowych o po-
winnościach wobec biednych polskich, a nie cudzoziemskich, 
dzieci. 

Ośrodek Orchidea w Grotnikach to jedyne w regionie 
łódzkim miejsce przyjmujące cudzoziemców. Obcokrajowcy 
czekają w nim na uzyskanie statusu uchodźcy. Zgodnie z obo-
wiązującym prawem mogą to być jedynie te osoby, które na 
swojej drodze migracyjnej trafiają do Polski jako pierwsze-
go kraju w Unii Europejskiej. Status uchodźcy przysługuje 

osobom, które przebywają poza własnym krajem z obawy 
przed prześladowaniem z powodu m.in. rasy, religii i przeko-
nań. Zgodnie z raportem Urzędu do spraw Cudzoziemców za 
2016 r. na 11 997 osób wnioskujących o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w 2016 r. i wcześniej, jedynie 108 osób – 
1% – uzyskało status uchodźcy, kolejne 2% otrzymało inne, 
mniej korzystne formy pozwolenia na pobyt, to jest ochronę 
uzupełniającą i zgodę na pobyt tolerowany. Status uchodźcy 
w 2016 r. uzyskało 5 Czeczenów na 8418 osób, wobec któ-
rych wydano decyzję15.

Codzienność w Ośrodku w Grotnikach jest trudna. 
Przebywa w nim od kilkudziesięciu do 120 osób. Przeważającą 
większość jego mieszkańców stanowią Czeczeni, ale również 
Ukraińcy, Gruzini, Azerzy, Tatarzy oraz osoby o innych naro-
dowościach z byłych republik radzieckich. Przy przydziale do 
konkretnych ośrodków w Polsce osoby te podlegają segre-
gacji wyznaniowej, by uniknąć napięć w często niewielkiej 
wspólnocie. W Grotnikach są kwaterowani wyznawcy islamu. 
W Ośrodku, choć warunki nie różnią się w nim wiele od  PRL-
owskich wczasów pod gruszą, zorganizowano salę pełniącą 
funkcje meczetu, pokoje modlitw respektujące podział na płeć 
oraz kuchnię, umożliwiającą przygotowywanie posiłków halal.

Osobie dorosłej, bez rodziny, przysługuje 70 zł kieszonko-
wego miesięcznie (rodziny z dziećmi otrzymują 400 zł dodat-
kowego wparcia); w jego ramach cudzoziemiec musi zapew-
nić sobie transport do Warszawy na przesłuchania w swojej 
sprawie (pieniądze wydane na bilety są zwracane). Poza te-
renem Ośrodka może przebywać 48 godzin. Przez pół roku 
od złożenia wniosku o status uchodźcy nie wolno mu podjąć 
pracy. Ośrodek zapewnia mu dach nad głową i wyżywienie 
oraz podstawową opiekę medyczną. Dni w Ośrodku prze-
bywającym w nich osobom upływają głównie na spacero-
waniu po zagrodzonym terenie, codziennych czynnościach 
oraz surfowaniu po internecie. 

W związku z deklaracją polskiego rządu z lipca 2015 r. 
o przyjęciu 2000 uchodźców w ramach porozumienia z Unią 
Europejską i medialnych sugestii, że Ośrodek w Grotnikach 
mógłby być jednym z miejsc alokacji uciekinierów z Syrii, 
praca placówki zaczęła wzbudzać bardzo silne kontrowersje. 
607 mieszkańców gminy podpisało petycję o jego zamknię-
cie16, martwiąc się  rzekomym zagrożeniem bezpieczeństwa 
i „obniżonym poziomem nauczania” w integrującym dzieci 
czeczeńskie i polskie Zespole Szkolno-Gimnazjalnym im. Jana 
Pawła II w Grotnikach. W rozmowach z nauczycielkami, gdy 
szkoła stała się naszym partnerem w działaniach, okazało się, 
że to dzieci uchodźców są obiektami szykan i agresji, wzbie-
rających okresowo na fali niechęci po sensacyjnych donie-
sieniach medialnych. Poza tymi momentami pedagodzy ob-
serwują, że dzieci Czeczeńskie dobrze radzą sobie w szkolnej 
społeczności, szybko się asymilują i znajdują „wspólny język” 
ze swoimi rówieśnikami. 

Formalności na granicy. Proces
Już organizacja pierwszego spotkania z mieszkańcami 
Ośrodka uświadomiła nam,  jak wiele barier, na jak wie-
lu poziomach, musimy pokonać. Choćby tę, że aby wejść 
na teren Ośrodka potrzebna jest zgoda Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców, proszącego z kolei o opinię opiekunów da-
nej placówki. A nasze pierwsze spotkanie z mieszkańcami 
Ośrodka nie było pełne entuzjazmu z ich strony. Obawiali 



260 MUZEALNICTWO 58

się kulturalnej „kolonizacji” ze strony muzealnej instytu-
cji. Przedyskutowałyśmy ideę i poprosiłyśmy o spotkanie 
z  mieszkańcami, połączone z warsztatem zapoznawczym. 

Pierwszą granicą w bezpośrednim kontakcie, którą mu-
siałyśmy przekroczyć, była bariera językowa. Z Czeczenami 
i nielicznymi mieszkańcami Ośrodka z byłych republik ra-
dzieckich połączyło nas jednak doświadczenie postkolonial-
ne: wspólnym językiem stał się rosyjski. Choć prawie każda 
uczestnicząca w projekcie osoba z zespołu muzeum miała 
doświadczenie z językiem rosyjskim w dzieciństwie, to nie-
stety nikt nie posługiwał się nim w wystarczającym stopniu. 
Dołączyły do nas zatem tłumaczki-wolontariuszki.

Pierwszy warsztat miał na celu wzajemne zapoznanie 
się i oswojenie z naszą obecnością na terenie Ośrodka. 
Chciałyśmy również porozmawiać o samym pojęciu „mu-
zeum” – czy uczestnikom warsztatu jest znane, z czym je 
kojarzą, czy kiedykolwiek je odwiedzili? Wreszcie – czy kie-
dykolwiek mieli do czynienia z muzeum sztuki współczesnej? 
Większość uczestników warsztatu  nigdy w muzeum nie była, 
ich skojarzenia krążyły wokół archeologii, czegoś „niedostęp-
nego”, „bogatego” i „zamkniętego”. 

Mieszkańcy podchodzili do nas z dużą rezerwą. Zamiast 
przekonywać ich, postanowiłyśmy po prostu zainteresować 
ich samym działaniem warsztatowym. Naturalnym odbior-
cą i pierwszą grupą kontaktową wydały nam się dzieci i to 
z nimi udało się nam  nawiązać kontakt. Kiedy rozłożyły-
śmy materiały na zadrzewionej polance na terenie Ośrodka 
i chciałyśmy zachęcić je do podjęcia zabawy z nami, okaza-
ło się, że na nasze zaczepne привет (cześć), one uciekały 
z krzykiem. Nie zdawałyśmy sobie sprawy, że te dzieci zupeł-
nie nie mówią po rosyjsku, a sam język kojarzy im się raczej 
negatywnie niż pozytywnie. Nie chciałyśmy na siłę zaciągać 
ich do współpracy, postanowiłyśmy same zacząć konstru-
ować obiekty, a decyzję o dołączeniu do nas (lub tylko ob-
serwacji) pozostawić dzieciom. Po pewnym czasie dziecia-
ki zaczęły się nam przyglądać, podjeżdżały bliżej na nowo 
otrzymanych rowerach, podbiegały, żeby za moment uciec, 
przysiadały w bezpiecznej odległości, by wreszcie zbadać 
nasze reakcje. Zaczęły rzucać w nas leżącymi dookoła szysz-
kami. Ale bitwę na szyszki zmieniłyśmy w zabawę – i dzieci 
bawiły się już z nami. To, że przekonałyśmy do siebie grup-
kę dzieciaków, przekonało również część matek. Stały się 
one naszymi łączniczkami z dziećmi, nie tylko tłumacząc na 
czeczeński to, co nasze tłumaczki tłumaczyły na rosyjski, ale 
również stwarzając swoją obecnością i rozmową z nami at-
mosferę zaufania i bezpieczeństwa.

W nawiązaniu więzi pomogła nam prosta gra, podczas 
której rzucając kłębkiem sznurka, zaczęliśmy tworzyć sieć 
powiązań między uczestnikami. Następnie zaczepialiśmy 
sznurek o otaczające nas drzewa, aż powstała pajęczyna – 
stelaż dla instalacji, którą chciałyśmy wraz z uczestnikami 
zbudować. W poszukiwaniu wspólnego języka postanowi-
łyśmy rozbudzić ich wyobraźnię, używając rosyjskich baśni.  
Poprosiłyśmy, aby dzieci wyobraziły sobie żyjące w magicz-
nym lesie stworzenia, a następnie przy pomocy prostych 
materiałów, jak papier pakowy, brązowe taśmy klejące, tek-
turowe tuby itp., skonstruowały je i zawiesiły we własnym 
zagajniku. Od tego momentu nie potrzebowaliśmy już wielu 
słów. Matki wraz z dziećmi zaangażowały się mocno w dzia-
łanie; powstał m.in. ogromny papierowy żółw. Opowiadając 
o tym, czym jest nasze muzeum, instalowałyśmy obiekty 

w przestrzeni, dołączając do nich krótki opis-etykietę, któ-
rą współtworzyliśmy w dwóch językach. Następnie posta-
nowiliśmy kontemplować naszą wystawę, leżąc w trawie 
i oglądając ją na tle nieba; chciałyśmy zaszczepić w uczest-
nikach warsztatu intuicję, że muzeum może być miejscem 
do relaksu, a wizyta w nim – okazją do tworzenia. Po za-
kończeniu warsztatu jeszcze długo rozmawiałyśmy z kobie-
tami z Ośrodka o ich doświadczeniach. Opowiedziały nam 
o niedawnej wizycie w planetarium, która była dla nich nie-
zwykłym przeżyciem. To była bardzo wzruszająca rozmowa. 
Mieszkanki Ośrodka okazały nam niesamowitą wdzięczność 
za poświęcony im czas i uwagę, oraz za to, że ich dzieci mo-
gły spróbować czegoś zupełnie nowego. Takie momenty są 
niezwykle wynagradzające; był to dla nas sygnał, że jesteśmy 
na dobrej drodze. 

Dwie sprawy wydały się kluczowe. Po pierwsze: przygo-
towanie mieszkańców Ośrodka do wizyty w Muzeum Sztuki 
tak, aby nie stało się to dla nich sytuacją opresyjną poprzez 
obecność pilnujących ekspozycji osób w uniformach i obo-
wiązujących surowych zasad zachowania. Musiałyśmy na 
nowo przemyśleć, jak zbudować tę sytuację, tak aby goście 
mogli poczuć się komfortowo i skupić się na eksploracji mu-
zeum, a nie na samokontroli. Po drugie, ważna była praca 
z lokalną społecznością nad otwarciem się na działania an-
gażujące zarówno mieszkańców Ośrodka, jak i mieszkańców 
gminy. Wyzwaniem było nie tylko przekroczenie własnych 
granic, ale również praca ponad granicami miejsca, do które-
go przyjechałyśmy. Brak języka, posługując się którym w pro-
sty sposób możemy wyjaśniać rzeczywistość, jednocześnie 
narzucając konkretną narrację, okazał się prawdopodobnie 
najbardziej twórczą okolicznością.

Dział Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi przygotował warszta-
ty z rękodzieła dla tęskniących za nim kobiet zamieszkujących 
Ośrodek, a jednocześnie kolejne warsztaty dla dzieci. Było to 
działanie pt. Planowanie planety, wprowadzające w awan-
gardową koncepcję unizmu Władysława Strzemińskiego za 
pomocą pracy z barwionym kisielem na długiej, dziesięciome-
trowej wstędze papieru pakowego. Kisiel, tworzywo o specy-
ficznych właściwościach, ograniczył możliwość „malowania” 
konkretnych przedstawień, barwy mieszały się; w końcu ra-
dość tworzenia na tak dużym formacie  intensywnymi kolo-
rami przerodziła się w doznanie fizyczne i kąpiel dzieci w bar-
wnej brei, która powoli stawała się jednolitą, szarą fakturą, 
pożądaną przez unizm Strzemińskiego.

W kolejnym kroku zaprosiłyśmy do wspólnych działań 
także lokalną społeczność, rozpoczynając od współpracy ze 
szkołą jako jednym z nielicznych terytoriów wspólnych dla 
rdzennych mieszkańców gminny i rezydentów Ośrodka dla 
cudzoziemców. Warsztat PasmanterJa miał skłonić dzieci do 
refleksji nad postrzeganiem ludzi poprzez cechy zewnętrzne 
i nad autokreacją. Chciałyśmy jednak odwrócić sytuację, by 
to dzieci z Grotnik stały się gośćmi w Ośrodku, organizując 
warsztat na jego terenie. Uczestniczyła w nim jednak do-
słownie garstka uczniów z Grotnik; dla wielu rodziców te-
ren Ośrodka znajduje się wciąż „za granicą”, której ani nie 
są w stanie sami przekroczyć, ani za którą nie chcą wpuś-
cić również dzieci. Powtórzyłyśmy go więc w szkole. Myślą 
przewodnią warsztatu stał się przekaz, że każdy może stać 
się, kim tylko zechce, nawet jeśli obecnie wydaje mu się to 
niemożliwe. Dzieci uczestniczące w warsztacie mogły „za-
projektować” swoją postać od nowa, odrysowując sylwetkę 



261www.muzealnictworocznik.com MUZEALNICTWO 58

edukacja w muzeach

na kartonie i uzupełniając ją pasmanteryjnymi dodatkami. 
Dzieci pomagały sobie w parach. Starałyśmy się stworzyć 
duety Polak-cudzoziemiec; nie zawsze się to udawało. Po za-
bawie prace zostały rozwieszone na szkolnym korytarzu i na 
zwiedzanie wystawy zaproszona została cała szkoła.

Następny punkt współpracy to zaproszenie całej gru-
py dzieciaków do Muzeum Sztuki w Łodzi. Zależało nam, 
by mogły zobaczyć wystawę węgierskiego artysty Tamása 
Kaszása „Ćwiczenia w autonomii”, zrealizowaną we współ-
pracy z Anikó Loránt (ex-artists’ collective). Ekspozycja ze-
stawiała dzieła sztuki, prezentowane jako znaleziska arche-
ologiczne, ślady (przyszłej) społeczności, która narodziła się 
po zagładzie naszej, nowoczesnej cywilizacji, spowodowanej 
katastrofą ekonomiczną i ekologiczną. Była próbą wyobra-
żenia sobie przyszłych, lepszych form wspólnotowego życia 
na Ziemi; w tym korespondowała z poszukiwaniami Josepha 
Beuysa. W trakcie warsztatu Wiadomość w butelce podąża-
łyśmy za głównymi ideami Kaszása – oto dzieci miały sobie 
wyobrazić, że walczą o przetrwanie na bezludnej wyspie. 
Z prostych przedmiotów, rzekomych śmieci wyrzuconych na 
plażę przez ocean – plastikowych butelek, worków na śmieci, 
papieru – konstruowały ubrania, utensylia kuchenne, maszy-
ny, instrumenty muzyczne, ale także obiekty kategorii „coś 
pięknego”, do kontemplacji. Nasze obawy dotyczące opresyj-
ności muzeum nie potwierdziły się; dzieci swobodnie ekspe-
rymentowały w zakreślonych granicach, wobec dzieł sztuki, 
które przypominały im raczej znajome przedmioty codzien-
nego użytku, aniżeli stereotypowe muzealne eksponaty.

Poszerzenie pola sztuki. Spotkania 
Uwieńczeniem projektu stała się Niedziela z muzeum 
2 października 2016 r., z którą tym razem to my pojecha-
łyśmy do Ośrodka Orchidea w Grotnikach. We współpra-
cy z kierownictwem i opiekunami Ośrodka, sołtyską gminy, 
szkołą, kołem gospodyń wiejskich oraz Stowarzyszeniem 
Proekologicznym Grotniki – Jedlicze – Ustronie „Pinia” oraz 
Muzeum Kinematografii w Łodzi, zaprosiłyśmy mieszkańców 
Grotnik i Łodzi do przekroczenia granic Ośrodka w przyja-
znej atmosferze wspólnego świętowania. W porozumieniu 
z Urzędem do Spraw Cudzoziemców w tym dniu wstęp do 
Ośrodka był wolny i nie wymagał wcześniejszych procedur 
administracyjnych. Przygotowałyśmy w Ośrodku wysta-
wę kopii kluczowych dzieł sztuki z kolekcji Muzeum Sztuki 

w Łodzi, wraz z towarzyszącym jej oprowadzaniem. Muzeum 
Kinematografii w Łodzi zorganizowało objazdowe kino z fil-
mami animowanymi. 

Atmosfery święta dopełniło wspólne przygotowywanie sa-
łatek, dzielenie się potrawami przygotowanymi przez miesz-
kanki Ośrodka i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, a także 
wspólne śpiewy i tańce. Był to pierwszy moment, w którym 
mężczyźni mieszkający w Ośrodku włączyli się we wspólne 
działanie. Zaprezentowali tradycyjny czeczeński taniec – lez-
ginka, który ostatecznie porwał zebranych  do zabawy. To 
w tym tańcu, w tym całkowicie spontanicznym, niezapro-
jektowanym, niewymyślonym momencie byliśmy wszyscy 
najbliżej. Ta chwila bez barier, mentalnych i fizycznych, wy-
magała długiego procesu zdobywania zaufania. Ta chwila 
dała nam poczucie, że przekraczanie granic jest sztuką w ca-
łej wieloznaczności tego słowa.

Zaprosiłyśmy też na otwarty warsztat Coś pięknego, w któ-
rym na rozpiętej między drzewami przezroczystej folii ma-
lowaliśmy wspomnienia i marzenia. Obok słońc i uśmiech-
niętych osób mali Czeczeni malowali zabijających się ludzi, 
kałasznikowy i krew. 

Projekt Sztuka przekraczania granic wiele dla nas znaczył. 
Zdajemy też sobie sprawę z tego, że w Grotnikach byłyśmy 
tylko z wizytą, że nie udało nam się, mimo zamiarów, dopro-
wadzić do trwalszej współpracy. Jednocześnie wierzymy, że 
w obliczu kryzysu migracyjnego i eksterminacji nastrojów 
społecznych, takie projekty są potrzebne każdej stronie, na 
każdej granicy. 

***
Autorzy pragną złożyć podziękowania wszystkim paniom, 
które pracowały przy projekcie. Są to: Katarzyna Mądrzycka-
Adamczyk, Maja Pawlikowska, Małgorzata Wiktorko, 
Maria Wasińska, Agnieszka Wojciechowska-Sej (Dział 
Edukacji MSŁ), Agnieszka Ciszewska, Julia Kostarska-Talaga 
(Dział Promocji MSŁ), Tatiana Szymańska (Dział Edukacji 
Muzeum Pałac Herbsta, MSŁ), Maja Wójcik (Dyrektor ds. 
Upowszechniania i Promocji MSŁ), Beata Bocian (Muzeum 
Kinematografii), a także wolontaryjnie: Maria Kaczorowska, 
Elżbieta Łudzka, Tatiana Sauko oraz Beata Połowińska. 
Autorzy artykułu – Tamara Skalska i Leszek Karczewski tak-
że byli zaangażowani w realizację projektu Sztuka przekra-
czania granic.

Streszczenie: Autorzy analizują społeczne powinno-
ści instytucji muzeum. Opowiadają o przebiegu realiza-
cji projektu Muzeum Sztuki w Łodzi Sztuka przekraczania 
granic, który był działaniem społeczno-artystycznym dla 

uchodźców czeczeńskich, żyjących w Ośrodku dla cudzo-
ziemców w Grotnikach pod Łodzią. Projekt zostaje umiesz-
czony w interpretacyjnej ramie filozofii sztuki Josepha 
Beuysa. 

Słowa kluczowe: edukacja muzealna, muzeum, partycypacja, uchodźcy, migracja, Joseph Beuys, rzeźba społeczna, dar.
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